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Balkan antantı koıı
f er ansı BelgTadda 

toplandı 

Bır.akığ yepyeni bir durum doğurdu 

B.Musolioi" J olum uzu bul 
~ 

Belgrad, 1 (A.A.) - Türkiye 
Dış Bakanı B. Tevfik Rüştü Aras 
ile Romanya dış bakanı B. Titü -
lesko şerefine başbakan ve dış 
hakanı B. Stoyadinoviç tarafın • 
dan verilen şölenden sonra üç dev
let adamı • Yunanistan'ın Belgrad 
elçisi B. Melas'la beraber • bir 
konferans kurmuşlardır. B. Melas, 
Yunanistan dış bakanını orunla -
makta olduğundan konferans bir 
balkan antantı konferansı olmuş
ve bunda antantı ilgilendiren me . 
seleler görüşülmüş, ilerde ve hele 
Cenevre'de güdülecek ar.yasa ka -
-arlaştırılmı~tn· 

duk,dönmiyeceğiz,, diyor 
Bırakığ, Amerikayı da işe karıştıracak mı? - İtalya

nrn bırakrğr tanımaması ihtimali var! 

B. Laval, B. Stoyadi
noviçi çağırdı 

Belgrad, 1 (A.A.) - F ranaa 
ha~bakanı ve dıt bakanı B. Laval
in daveti üzerine başbakan B. 
Stoyadinoviç, bugün Paris' e gide
cektir. 

----... ·---···----

Roma, 1 (A.A.) - Stefarıi 
ajansı bildiriyor: B. Musolini, kı
ral da hazır olduğu halde Ronzo
ne vadisinde manevralara giren 
yüzbin askere aşağıdaki söylevi 
vermiştir : 

sinden dönen Duçe, geçm.İ§ oldu -
ğu yerler halkmm coşkun alkışları 
arasında. yoluna devam ederek bu
raya gelmiştir. Burada halka bh· 
söylev veren B. Musolinİ1 UZU"" 

l{üçük antant ve 

Hahshurglar 

"- Kıral, gös 
termiş olduğu ~ 
nuz beden gü -
cü, tam disiplin 
ve güzel dü .. 
zenden dolayı 
size yüksek bo§
nudluğunu söy -
lemeyi bana ver 
miştir. Hüküm .. 
derin bu beyan
namesine • ki si· 
zin için övünme 
ye değer - silan
lı kuvvetlerin ba 
kanı sıf alile ken 
di şahsiğ sevgi 
mi ilave etmek 
isterim. Bu tak-

.h'ft'gÜnlttde memleketi hakkıncra kartu verilen lıab~ 

Prag, 1 (A.A.) - · B. Benea'in 
organı Ceske St<>vo ''küçük an -
tant,, Ler zamankinden daha sağ
lamdır.,. diye yazmaktadır. Bütün 
basın Bled konferansının son bil
<liriği hakkında uzun uzadıya dü. 
şünceler yürüterek bele, üç dı§ 
bakanı arası' daki görüşmeler s~ 
nunda görütl •r arasında tam bir 
birlik ve uygu ·1Iuk olduğunun gö -
rüldüğünde ısrar etmektedir. 

Basın, Küçük antantm Habs
burglar meselesinde daha az ıs -
rar edeceği hakkında ortaya çı -
kardan yaymtdarm ne kadar asıl
. sız olduğunu göz önüne koymak
tadır. 

Sosyal demokrat Provo Lidn 
diyor ki: 

'' Bazı sıyasal çevenler, Habs 
burglarla oynamağa devam etme
nin imkanlı olduğunu vehimleni
yorlarsa da böyle bir durumun ne 
büyük bir tehlike olacağmı Avru
pa şimdiden bilmelidir.,, 

Tan ne diyor? 

Paris, 1 (A.A.) - Tan gaze · 
tesi, küçük andla,ma konferansı 
hakkında tunları yazıyor: 

" Üç devletin arasına ayrılık 
sokmak için alınanlar tarafından 
yapılan tabiyeye karşın üç devle -

dirde Friuli, Lombardie, Sannio' · 
da ve diğer İtalyan illerinde ma" 
nevralar yapmış olan askerleri de 
katmak isterim. Bu büyük geçit 
resmi ile 13 üncü yılın manevra 
ları bitmiş oluyor. Başka zaman · 
larda manevralardan sonra izin 
verilirdi. Fakat bu yıl böyle olmı -
yacaktır. Eylul ayı içinde ordunun 
düzeyini düşünülen dereceye çı · 
karmak yani bir milyona· çıkar . 
mak İçin saflarınıza daha iki yü:z 
bin kişi katılacaktır. 

Bütün dünyanın bir kere da . 
ha bilmesi lazımdır ki, bize karşı 
bir takım saçma ve tahrik edici 
berkitelerden bahsedildikçe bi ı 
tek neferimizden, bir tek deniz 
erimizden ve bir tek uçmanımız -
dan vaz geçmiyeceğiz, tam tersi -
ne ulusun silahlı kuvvetlerinin ü., 

tünlüğünü en yüksek dereceye çı 
karacağız. 

Arkadaşlar, subaylar, küçük 
subaylar, oııbaşılar, neefrler, si 
yah gömlekliler... Bugünlerde 
eserlerini göstermiş olduğunuz 

yüksek tinel kuvvetle günün birin
de ödev başına çağrıldığınız za 
man bu ödevi ne kadar çetin 
olursa olsun - şevk ile yiğitlikle 
ve sonuna kadar dölenle yapııcak
ğmız hakkında bizlere kesin inar. 
vermektedir. 

Arkadaşlar, subaylar, küçük 
subaylar, onbaşılar, neferler, si · 
yah gömlekliler ... Kıralı selamla 

tin sıyasasındaki beraberlik, Bled **"' 
1 

yınız .. ,, 

bildiriği ile berkitilmiştir. Bu bil · Trento, 1 (A.A.) - Stetani 
diriğ, hiç bir şüpheye mahal bı - ı ajansı bildiriyor: Büyük geçit ala . 
rakmıyacak derecede açıktır.,, ymdan sonra manevralar bölge -

r1~:::·:::::::ı~:::::::::::ı 
i ruhun bir beden istemesi gibi mutlaka insan tJOkluğu isliyor. ~l 
I~ Eski zamanın bütün medeniyetleri rıiifu.s artnw~ı ile birlikte tl 
~;i v;icud bulmu~, niifrıs düstü.kçe bu. medeniyetler de t;ökmiiş- t~ 
~~l tilr. BH sebeple : 1) 
1 \ ' . 

I( 20 *lk . - ,. ı » ı teşrın • P_~zar eunu ';~ 
ıll Yaııılacak olan Genel Nüfus •ayımı en önemli ~ 
{llsoysal işlerden biridir. BAŞVEKALET ı~ 

~=-~~~~~~=~ 

'imparatoru tahtında 

asırlar içinde dilin ve ırkın alm -
maz bir kalesi olmuş olan ve gele· 
cekte de hu durumunu koruya -
cak olan şehrin yurdseverliğini 
hatırlatmıştır. 

Duçe, hundan sonra yirmi yıl 
önce Trento şehrinin gazetesinde 
vatan yiğiti Cesare Battfati ile ça· 
lışmış olduğu zamanlan hatırlat . 
mışhr. 

B. Musolini, bundan sonra bü 
tün halya'nın kalbinde Trento' -
nun sevgisini tanımakta olduğunu 
ve çünkü Trento'nun kurtuluş sa
vaşı sırasmda İtalya için yüzlerce 
ç~uğunu gönüllü olarak vermi~ 
bulundu~unu söylemiştir. 

(Son.u 2. inci sayrfada) 

B. Ruzvelt taraf sız . 
hl{ liararnamesini 

imzaladı 
Vaşington, 1 

(A. A.) - Bay 
Ruzvelt, bun .. 
dan böyle ka · 
nun kuvvetini ta 
şryan tarafsız -
lık projesini im
zalamış ve de -
miştir ki: B · Ruzvelt 

" _ Hükümetimizin güt . 
tü ğü sıyasa barışı korumak ve bi _ 
zi yabancı anlaşmazlıklarına ka _ 
rışhracak biçimde hadiseleri or . 
tadan kaldırmaktır. 

Sıyasaları bu sıyasanm tıpkısı 
olan öteki hiikümetlerle imkanlı 
olan her türlü barış şekilleriylı=
el birliği etmek de birleşik A.me _ 
rika'nm sıyaıası arasındadır.,, 

B. Ruzvelt, harp gereçleri üze
rine ambargo konulması hakkın . 
da ve şubat 1936 da hükümden 
düşecek olan maddenin o t;. ... :ht ,1 

önce daha etrafl.ı İncelenmesi ge . 
rektiği düşüncesındedir. 

B. Ruzvelt sözünü bitirirken 
sıyasal kongrelerin ve sıyasal şah: 
siyetlerin, gelecekte ortaya çıka~ 
cak olan durumları tasınlamıya _ 
caklarıru söyliyerek demiştir ki: 

"-Tarih, hükümetlerin cabuk 
h"areket etmelerini gerektire~ ve 
önceden tasını imkansız durum • 
larla doludur. 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

2, EYLtJL 1935 PAZARTESi 

R. llrısolini faşist lıal:ta' nırı bütiirı 
giit.;'lük lcr ve zorluklara kar§ın hedefine 
1·aracağmı siiyledi. - Rayındıı-lıh Balm
nımız geldi. - Belgnıd' da Ralknn an
ıantı korıseyi toplandı. 

Her yerde 5 kuruş 
•Efe:=: ±Y w: 

tJfr zamandanberl lstanbııldo bulunan Bayındırlık Bakanımız B . Ali Çet"inka
ya. <!ün şehrimize gelmi~, durakta ballnnJık ileri geleııleri, şehrimizdeki saylnv

lar ve dostları taı·afrndan kar§ılanmr§trt. 

Almaııyada yahudi
lerdeıı alınan lıak1ar 

Bertin, 1 (A.A.) - Antika ve 
sanat eserleri ve eşyası tecimerli -
ği bundan böyle yahudilere yasal< 
edilecektir. 

8. Göbels tarafından kültür ve 
sanat hayatının arıtılması ödevi 
verilen komiser B. Hans Bincker. 
bu kararı ile, yeni kurulan kültür 
birliğinin bir prensibini yerine ge 
tirmiş olmaktadır. 

Yahudiler, alman hükümeti 
kültür odasının lier şubesinden çı· 
karılacaklardır. Bu kararın , müzi 
siyenler için olan kısmı yeritilmh~ 
bulunmaktadır. · 

Bundan sonra hiç bir yahudi . 
alman kültür ve ar eserlerini ne 
satacak ne de satın alabilecektir 
yahudiler aynı zamanda kitab te ~ 
cimerliği de yapamıyacak1ardır. 

Antika ve ar e5erleri tecimer·· 
liğinin yüzde 80 nisbetinde alman· 
larm elinde hulunduğu sanılmak 
tadır. Bundan ötürü düşünüL 
tedbirler ciddi ekonomik sonuçlar 
doğurmryacaktır. 

• 

Amerikanın Sovyet
lel"le dostlulc şartlan 

Vaşington, 1 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Gazetelere yap· 
~ığı bir diyevde B. Hul, amerikan 
· rus dostluk ilgilerinin devamı • 
nm, Rusların, Amerikanın iç itle
rine karışmamak hakkındaki yü .. 
kenlerini yerine getirmelerine ke. 
sin olarak bağlı olduğunu ı8yle -
miştir. 

8. Hul, Sovyet hükümetinin 
üçüncü enternasyonalin bütün 
menfi kınavım durdurmaat gerek. 
tiğini, yoksa bunun çok kötü ao .. 
nuçlar doğurabileceğini ili.ve et • 
miştir. 

B. Hul, amerikan protestosu .. 
nu kabul etmiyen Sovyet notasınrn 
önemli bir yükenin inkar edilme.\ 
demek olduğunu ve bu hareketin 
her iki ülkenin dostluk ilgilerir.ıo 
vurulmu! kötü bir darbe olduğu
nu söylemittir. 

lçerde - dışarda spor 
Avcılar bayram yaptılar - .1nl~aragücü larıkkaleUlerı yen
di - Türkiye atletizm biri ncilikleri bitti - lzmirde Tü,... 
kiye §Urpi birincililderi )"Dp ıldı - Tiirk haııa kurumu maç
ları - Romanya bisiı-let lıt rıtnun altıncı ernpı 

Ankaram.ızm ~n canlı spor y .ı 
valarmdan biri olan Avcılar ku
lübü ile Ankara Gücü'nün ha2. 
ladığı bayram dün Kay8.§'ta kut· 
landı. Sabah erken Ankara Gü -
cünde toplanan avcılar dizi ·· . 
Ulusal Egemenlik alanına geldi . 
ler; Atatürk heykeline çelenk 
koydular. Üç defa (yaşa) ve (rast 1 
gele) diye bağırdıktan sonra ulu 
sal marşlar okuyarak gene dizi ile 
durağa gittiler. 8.46 da Kayaf'a t 
le" l1<an tren bayraklarla süslen -

mişti. Vagon pençerelerinden uza
nan yağız çehreli avcrlarımız ,ok 
şen görünüyorlardı. Kayq'ta ak
şama kadar kendi aralarında av. 
landılar ve eğlendiler. Bugün Ka
yaş trenleri avcıları görmek iıti -
yenlerle doldu ve boşaldı. Memle. 
kette yayılmasını dilediğimiz bir 
spor şubesini diriltmeğe ve yük -
seltmeğe çalıpn bu iki kulübümü
zü candan kutlarız. 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

Avcılar Atatürk anıt önünde andiçiyorlar 
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DM11NIK HABERLER: 

lran - imle anlatnaaıılıiı 
Londn. 1 (M; -Jıan - 'Irak 

im!qmu1ılr. lattllarip nebrinc1eld tey• 
rüsefer Jaa~dadır Irak hUJdlinıti l* 
nehirde teJri,\aefeT baklmu almak flk • 
nııde, !ran ~ile llehda lld mem
lcllet ll'elmda paJJeplmaet aeıektlii dti 
..,_,n+WaaawldMs. 

GepD ~ ayında, Irak dal ,_. 
ri ..... NQll Pata ...... il l:o 

tvmak isen tn.. - 'Pl ... ... 
...,.. llldibe -- •••• ...,... ide 
blt ........... ..,ı .. . -................ .... 
bk WWlrllde, ıBrGtmdır bir •-ca 
hilır ı ı oh ıNr 1lera1lıer. Wr ~k 
ı-.ılıJIMhlu ........ ., .... _ .. 
il~ ........................ top. 

~ım:a11m--~ 

, ... ı. lıd-ıı/fltla) 
B. Bal~ fcİll ne diyr,r? 
v~ ı (_A.A.) - BllaeJiıtaa 

petrol buaJatmm iaJnaı Aat.abaJ;ada.. 

*' Aaedka,JtliWeri ~ dit -
:balılma ıe.mı olmlc 1-Jd•naıttir. 

B. Hul, pmecllere diJefta.de Ame-
lfta laik~ ..... ......... 
t1a ftaJJan • .., aa ..... 111,ı Do Qp. 
ıenmame lmkin otmadijmı tarlemif 
ft &.el ijleriai idi baJ1ercle hlkümeti 
illlfeıMU...U,eeelW ...... •~lenit
tir. 

ratiom. •velopJ ı • Corporation ile 
ç bir ilııliıd llllnadıjını aöylemekte. 

dirler. Africaa Corpor.atlon'aa ..... 
kumpanyalar lae111imıa aoıyeteler kur. 
mlk isin prekea kuual &iritimMri 
,apmakta mut sabibi olan bir sosyete 
taraf.uMtu 11 ........- .kurulduğu 

l&)Jle..ırtcdlr. 

lla6efidılaılan plcacofr olaıa,__....,.. 
Miababa, 1 (A.A.) - Hilkümet, 

halkı dkia&.tic Pi&amf ve -1ekettıea 
_....._.ild,..aı:.ıJa-.krmaala-.. 

di:lecejlni Din e~tir 

...,.,.,. fcY,iWi 
~ ı (A.Ar.) - Yetkilı ba 

bet sevenleri ,petrol b rakıfının uç yıl.. 
daaberi. devam eden ~ir it olduiunu 

~-sa,leııdilim cöre. 1Mı bıralut vak. 
tiJte. blr amerikan ~ onıntay.aa 
Si itaıanna &lerıenmif fakat ba -
~ rc4clolıtnmu tar JJırakıiJ a-
1-.. ,.._. ~eflll •tal tı:o,up 
DJ' .SrJd«r biç_ bilmm Joc.--

kli1fz eıpu.ıme bu ıı h&kkmda .ha. 
11n 'ledlmemittir· Brrakılı alan &Otye. 
._..in, Ubet tıaGmetinc yd ık para ve
~ lııillnmiyon;a 4a fimdiy taadar 
~ MMili ~ır BuaJcr .. 
~ topJaktaıda ır rejim 4c.. 
••·olotidı'lliltuu takdirde .. ~· .ae 

.... 111,etiııtle olchıltt da heL 

• bırakıl fşınia, 81}'11 

o1madıpu ıoyl• 

karanıa11te.g.·--

imZaladı 

<•• ı. hld "'""""' 
Çok aert preıısipl~ yeritilmesi .... 

harptaa anklaftmlaiı ,...,. ena yak· 
laştınbilir. Bu sebeble kanunun madde
leri, delil,......_ cleilftir~. gerekin
ce tamam1anmata bil ihtiyaç gariUe 
biJecekJndir.,. 

B ltanelt'in anJatnlak.illııedill pW 
projeJle ,.pı1m1ıaı ibdmall oJaa lllttJe. 
ria hvbeden ahndara açılacak tr.e4Rer 
Jaakkmda o1mall iJlthnali qndaaju P: 
ad ..-k aaaı dtt 

••• 
Loadra. 1 (AA.t B Runelt; ta· 

raftulık karar .._...._. 

IODA demiştir iri• 
.. _ Taıahulık ptojaW ~ 

ÇilaJdi it.. .. ~ .. ~-ft --~
bHecek her 

5.880 ııtn, senet!~ "'1 kapital ile u. 
çil edi1mtt old•Ju b~r 

Solyflenla ~ B. Atdaar 
Bduwn. .... lılillim " ,,.... 
w .. rııp'dur. 

Jbıbca lalae ~ ..-r 
Olduju tilllwmekteclir. 
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l z mir 

I zrmr, mimari bakımmdan 
g()tülmeğe değer bir şehir, 

ge:rek, lzmirin ve gt•rek Karşıya
kamn büyük caddelerinde sırala
nan Jıer biri ayrı üslfıpta, bazıları 
ıızak w ' tnleketlerin hava ve ko4 

kusunu getiren tuhaf şekillerde 
evlerin degişik manzaraları göz
leri oyalıyarak okşuyor. Bunlarrn 
içinde cidden bir üslup şaheseri 
sayılmaya değer olanları bile var. 
Hayatın her gösterisinde ve her 
smılta olduğu gibi monotonluğun 
ne kadar can sıkıcı bir şey oldu
ğunu düşünüyor ve acaba diyorum, 
modern, güzel fakat biribirine pek 
fazla· benzi yen binalarile yeni An
karanın mcınzarası bizi bir gün bık
tırmıyacak mı? Artistik sın1tsız 
yaratıcılığı dar bir rasyonaliz
min dört duvarı içinde hapsetmek 
istemek neden? Nebatm güneşe 
ne kadar ihtiyacı varsa sanat da o 
kadar hürriyet ister. Ve mimari
nin her zaman karşımızda olmak-, . 
tan daha önemleşen, bır sanat şu-
besi olduğunu da hatırdan çıkar
mamak lazım. 

lzmirde çok güzel bahçeler gör
düm. lki insanın ancak kucaklı· 
yabileceği kalınlıkta ve iki katlı 

bir ev boyunda her çeşitten olgun 
palmiyeler, hele Karşıyakanrn 

manzarasına çok hoş bir ekzotik
lik katıyor. 

Fakat "Kiralıktır,, levhalarına 
eşsiz güzellikteki yalılarm ve 
köşklerin üzerinde sıksık rastla
'dım. 1 zmirin bir derdi fiat düşkün
lüğündeıı doğan sıkıntı ise bit baş
kası da nüfus kıtlığıdır. Şehir nü
fusunun yüz binden fazla eksilmiş 
olması kendini hemen hissettiri
yor. Bu kadar geniş yapılmış bir 
§ehir, tam gelişimini bulabilmek 
için dört, Jıatta beş yüz bin kişilik 
bir nüfus ister. Bu takdirde hem 
şehrin benzine biraz daha kan ge
iecek ve hem de geliri artan ura
ym, bugün yapılamamış kalan bir 
'ok işleri başarmasına imkan ola
caktır. 

U rayın da büyük derdi para
şızlık. Bolluk zamanlarında, gelir 
§imdikinden fazlaykenı fazla cö
mert ellerde uray bankalara 
borçlandırılmış. Şimdiki uray, da
ralmış büdcesile hem bu borçları 
ôdemeye çalı~ırken. hem de yeni 
borçlara baş vurmadan, elinde ka
lanla şehri bayındır/amaya çalışı
yor. Kordonda caddeye yeniden 
parke döşenmeye başlanmış. Bah
ribaba mezarlığı iki yıl içinde çok 
güzel ve yeşil bir park haline gel
miş. Şimdi büyük bir proje var: 
Kültür parkı. lzmirin hareketli ve 
sporcu geııçliğinin zamanlarım 

içinde faydalı bir surette geçirme
sine yarıyacak olan bu park ger
~ekleştiği gün lstanbul ve Anka
ranrn bile gıpta edebileceği bir e
ser meydana çıkmış olacaktır. 

lzmirin haklı olarak öğündü
ğü panayırm da büyük bir başarı 
olduğunu ilaveye lüzum vac mı? 

lzmir tarafrndan atlı tramvay
lar kaldırılmış. Şimdi seferleri 22 
kişili kotobüsler tem:n ediyor. Fa
kat caddelerin düzenli olmaması 

ULVS SAYlF ~ 

.. 
iÇ HABERLER Adana ürünlerinı n 

tasın raporu 

Ş. Karahisardan 
gönderilen mallar 

Ş. Karahisar, 1 (A.A.) - A
ğustos ayx içinde 20 bin oğlak, 
1500 koyun satılmış. 8026 kilo ke
çi derisi, 4 bin kilo keçi kıh, 322 
kilo yün, bundan başka 91 sandık 
yumurta gönderilmiştir. 

Adanada un ve ekmek işi 
Son günlerde, Adanada çı

karılmakta olan ekmeklerin ha
mur olduğu görülmüş ve bunlar 
yenilemiyecek bir halde bulundu
ğundan uray doktorlarının rapor
larile toplaturılmış ve bunları çı
karan furuncular hakkında zabıt
lar tutulmuştu. Furuncular pişir
me işinde bir kabahatlan olmadı
~mt, fabrikalardan satın alarak iş
l~dikleri unların bozuk olduğun

dan ekmeklerin alt ve üst kısımla 
rmm yanıp içerisinin hamur kal 
rhğını ileri sünnüsler ve bu mese
lenin incelenmesi~i istemislerdir. 

U rayın gösterdiği liirui'n üze
rine ilbay vekili Zeki Yılmazın 
ba~kanhğmda bir komisyon kurul~ 
mustur. 

Bu komisyon üyeleri dün öğle
den önce Cumuriyet ve Salihin 
fabrikasına giderek unları gör
miişler ve bunlardan tahlil edil
mek iizere birer miktar örneklik 
almıslardır. 

Komisyonca bugünkü buğday 
ve un fiatlarma göre ekmek fiat
ları rla saptanmaktadır. 

Komisyon, yarın bir toplantı 
yapcırak un ve ekmek formülünü 
ve 'iatlarmı saptavacaktır. 

(Türk Sözü) 

bu otobüs yolculuğunu oldukça 
rahatsız bir hale ko.vuyor. 

Atlı tramvay Karşıyaka ta
rafına ayn bir hoşluk veri
yor. Bu nakil vasıtası bü
tün i!r:elliğine rağmen, yol -
larm .b1Jzukluğu yüzünden fazla 
sarsrcı olan otobüs yolculuğuna 
tercih ediliyor. 

Türk lzmirde. sokaklarda, ga
zinolarda, tramvaylarda, sıksılr 
yabancı bir dil konuşulmasına 

rastlamak insanı rahatsız edi.vor. 
Halkevinin her tarafa astrğn 

''Türkçe konuşmayana türk diye
meyiz.,, levhalarınr, bu yabancr 
dili konuşanlar pek görmüyorlar;, 
Hele yahudi yurddaşlarımızın 
rürkçeyi pek seyrek kullanmalaa 
göze pek batar bir halde. 

Asırlardanberi oturdukları bir 
memlekette çocuk/arma türkçe· 
den önce fransızca öğreten, evle
rinde fransızca konuşan ve biraz 
st~rvet yapınca Fransada yaşama 
ya giden insanlar, türk konukse-
verliğini nasıl yaralıyorlar, bilse
ler! 

lzmir, buhrandan dolayı sıkın. 
tıda olmakla beraber yoksul değil. 
dir. Hayat eski canlılık ve hare
ketini gene muhafaza edebilmiş. 
Ve lzmir urayı da, halkı gibi, mü
tevazi büdcesine rağmen çalışkan 
ve titiz. Sokaklar tertemiz, beledi· 
ye kanunları sözden ibaret kalma
mış. Sıkı ve dölenli bir kontrolun 
vücudu her yanda derhal hissedi· 
liyer. Yaşar NABİ 

İzmirde bir çocuk 
parçalandı 

Selçuk, 1 (A.A.) - İzmirden 
gelen marşandiz treni demiryolu 
kenarında lzıet oğlu üç yaşların
da Hasan adlı bir çocuğa çarpmış
tır. Ayaklan ve kollan kesilen ço
cuk derhal ölmüstür. 

Adanada hayvan derileri 
iyi yüzülemediğinden 

satılamıyor 
Kanarada kesilen hayvanların 

derileri yüzülürken fazla mikdar
da yağ bırakıldığı ve bunların bir
çok yerlerinin zedelenmesi dola
yısile tecimerler tarafından satın 
alınmadığından srzlanmakta ve bu 
mesele için şarhaylığa başvurula
cağı bildirilmektedir. (Türk sözü) 

ZongnldaJ,ta 
Atatürk günü 

Zonguldak özel aytarunız bil
diriyor: 

Atatürk'ün Zorıguldağı şereflendir • 

diği 26 ağusto!'ı büyük salımın başladı

ğı gün Zonguldağm en büyük bayram

larmdandır. Bu kutsi'\1 gtin aynı za

manda İş Bankasmm kuruluş gününe 

rastlamaktadır. O gi1n Zonguldağın 

her tarafı donanmış ve saat 15 de cu 

muriyet alanrnda ilbay, saylavlar Par • 

ti ve Halkevi başkam ve diğer kurul ve 

kurumlar başkan ve yönetim kurulu Ü

yeleri işyarlar ve kalabalrk halkın ka -

tılmasiyle törene erkinlik marşı ile baş. 

lanmış ve bundan sonra büyük Önderin 

Zon:guldağa ayak bastıktan sonra Hav

zanın gelişim yolundaki göz kamaştm

cı ilerlemesi ve ulusal madenciliğimiz. 

de başarılan işler açık rakamlarla sa . 

yılmış ve Zonguldakhlarm saygı ve 

şükranlarznr bildirir telgraflar yazıl . 
mıştır. 

Saat 17 de Üzillmezde Türkiş, Kö • 

müriş sosyeteleri İş Bankasınrn tertip 
ettiği programla büyük bir toplantı ya
prlmış ve bu törene katılmaık için Zon· 

guldağa gelen Bolu saylavı Cevad Ab
bas Gürer heyecanh bir söylev söyle _ 
mi~tir. Bu günün şerefine Türkiş sos 
yetes!nin bahçesinde gündüz 300 kişi· 
lik bir çay şöleni ve akşam da içtem 
bir hava içinde geçen bit gardenparti 
verilmiştir. Gece Zonguldağın h,.r 
bucağr aydınlatılmış ve türlü eğlenti 
ler yaprlmrştır. Bu büyük gün Zongul
dakta essiz bir coşkunlukla kutlanmış· 

tır. 

Htılkevi polikliniği. 
Memleketteki blitün değerli dok . 

torlarımız, parti kurağında Başkan Al· 
tıok~un huzuriyle yaptr.kları bir toplan 
tıda hepsi birer saat ödev almışlardır. 
Halkevinde her gün kimsesiz ve fakir 
hastalara bakılmakta ve ilaçlan Halke· 
vince verilmektedir. Bu şefkat şehirli 
ve köytulerimid çok sevindirmiştir. 

Frengi ıav~ı 
Zonguldağa gelen frengi savaşr kurulu 
şehir ve köylerde kınava geçmiştir. 
Bakılmasr için evelce türlü zorluklar 
çeıken kövlül•rimiz çok aevinmii.ler..ıc 

Aksarayda peçe çarşaf 
\J 

yasagı 

Aksaray, 1 (A.A.) - Çarşaf, 

peçe ve evlerdeki kafeslerin kal
dırılmasr hakkındaki şar kurulu
nun onayladrğr kararın süresi bit
ti. Bugünden başlryarak yeritil
meye başlandı 

Adana lokantaları 
sınıflara ayrıldı 

Adanada bulunan lokantalar 
uray komisyonunca sınıflara ay
rılmış ve fiatlar buna göre sapta
narak keyfiyet lokanta sahiplerine 
bildirilmiştir. Her lokantada uray
dan tasdikli listeler bulundurul
ması yükümsel bulunduğundan 
halkın kendilerinden liste dışın
da fazla para istiyecek olan lo
kantacıları uray zabıta işyarlan
na bildirmeleri lazımd1r. 

Buna göre Yeni otel lokantası 
birinci, Merkez, Sar ve Bizim lo
kC\nta ikinci. Parklardaki lokanta
lar da dahil olduğu halde bütün 
diğer lokantalar üçüncü sımftır. 

(Türk sözü) 

Ürünlerin durumunu saptuııu k 

üzere köylere gitmiş olan tasıu 
bürosu üyeleri şehrimize dbnnuı~
lerdir. 

Tecim ve endüstri oclasr ılimı. 
zin bu yılki ürününü kesin ol.ır k 

saptanmağa başlamıştır. Bir ı.- ç 

güne kad<1r buna dair bir rap 1r 
çıkaracaktır (Tiirk "ö:t. \) 

Adana da sebze hali 
Sebze Halinde bulun rı t: rı 

fm dükkanlarmı pis tuttukla ı ı go
rülmüş ve bu gibi esnaf ha k mıt.la 
zabıtlar tutularak para cezaları 
yazılmıştır. 

Urayca burada sürel ıahıta ıs· 
yarları ve Halin dışında da zibil
leri toplamak üzere süpürgeci ve 
süprüntü arabaları bulunc.luruJ~ 

maktadır. 

Bükreş elçimiz başba
kanla konuştu 

Bükreş, l (A.A.) - Türkiye 
elçisi, Romanya türklerinin mu
haceret meselesi hakkında haşba
kanla görüşmüştür. 

İstanbul gazetelerinin llaşyazılan 
• te: B. Abidin Da-

Cumhurıyel ber, zafer bayra-

mı günü kazanılmış bir zafer adlı y:;ı. 

zısında telefon sosyetesinin satın alcn

masmdan bahsederek diyor ki: 

''Telgraf ve telsiz devlet tarafından 
işletildiğine göre, onlar kadar ve bel
ki daha önemli olan telefonun da el
bette devlet tarafından işletilm<!si ge
rekti. Kıyafeti her ne olursa olsµn, ru

hu ecneıbi olan bir sosyetenin memle
ketin iç ve dış konuşmalartnc idare et
mesi, osmanlı &altanatına yaraşsa bile, 

Türkiye Cumuriyetine yara~azdl. 
Zafer bayramr günü kazandığı za. 

ferden dolayı Bayındırlrk Bakanını kut· 
lamağı ulusal bir ödev biliriz.,, 

da: B. Asım Us KURUN -fiyoc ki: 

" .. İstanbul un mezbaha resmi on 
birkaç ay içinde memleketimiz hayvan· 
cılığı için bir tehlike haline gelmiştir. 
Aslrnda ağır olan bu resmin şimdi öl
dürücü bir hal almasının sebebi hayvan 
fiatlarının kat kat dü~mesi, buna karşı 
mezbaha resminin hiç değişmemiş ve 
eski ağırlığında kalmış bulunmasıdır. 

Evet, üç yrl ön~ birinci neviden O· 

lan otuz beş kiloluk bir koyun Erzu
rumda on liraya satılıyordu, bugün bu 
fiat üç liraya inmiştir. İkinci neviden 
olan yirmi beş kiloluk bir koyun altr, 
yedi lira.ya verilirken bunlar da şimdi 
yerinde iki liradan fazlaya satılama

maktadrr. Halbuki mezbaha resmi üç 
yıl evet de, bugün de ynrdır. Öteki 
masraflar da eksilmemiştir. Mezbahaya 
hayvan getiren müstahsiller üç yıl ön
ce bir koyun için 330 kuruş ma!!raf yap
yorlardr. Bugün gene bu masraf yapıl
maktadır. 

Bu apaçık, gözönilnde bir ekonomik 
felakettir. Bu felaketin önüne geçmek 
için alınacak tedbire gelince, bunu İs.. 
tanbul belediyesinden beklememelidir. 
Çünkü belediye bu işi yalnrz gelir ha. 
kımından düşünmektedir. Belediye i · 
daresi mezbaha karşdığr ararken yıllar 
geçecektir. Halbuki bu işte bir giln b.Ue 
vakit geçirmek doğru değildir. Onun 

için hüklimetin bu işi bir devlet Ye 

memleket meselesi olarak tetkik etme-

si ve kısa yoldan bir tedbir bulması iL 
zımdır.,. 

ZAMll N da, Zaman imza~ı 
başyazıda dem

liyor ki: 
".. Makalemize başlık yaptığımu 

unvanı yazarken ne büyük bir &evin~ 

duyduğumuzu tarif edemeyiz. lstanbu
lun amme hizmetini gören en lüzuml11 

işlerinden biri daha, yabancdarın elin
den alınarak millete mal edilmiş bulu. 
nuyor. Memlekete bu hizmeti yapanta. 

ra kar,r İstanbul halkının samimi tük· 
ran hi!!leri duymamasına ve yürek 
ten dualar etmemesine imkan yoktur. 

Nafca bakanı AU Çetinkayanın bil. 

yUk bir meziyeti var. Başladığı ve u
meylediği her hangi bir işi mutlak in· 
taç ediyor ve her intaç ettiği işte de 
millet hesabına behemehal büyük bir 
muvaffakiyet elde ediyor. 

Bu zaferden sonra saym Nafıa ba
kanının yapacağı çok mühim bir iş da.. 
ha kalıyor ki o da İstanbulun sinesin. 
de en bliyük bir yara, belki de bir fada 
olan elektrik ve tramvay şirketlerini 
de saten almaktadrr. Her vakit söyle· 
diı!imiz Uzere bu iki ş.irketin hesapl• 
rına bakrldıgı vakit, kendi namfarr.ıa 

ettikleri kar ve İstanbul halkına d• 
yaptrkları zararlar karşısında tüyle· 
ürperecek, yilreklet titriyecektir. B11 
şirketleri almak demek, evvela İstanbul 
belediyesine her sene açlktan en aşağı 
3 milyon lira safi varidat temin etmek 
1emektir. Elektr~k ve tramvay ticrct. 
\erinin indirilmesi, halkın menfaatleri 
etaba ziyade gözetiltnesi gibi istifadeler 
de bu Uç milyon karın haricindedir. Na 
fıa bakanlığının bu çok mühim işi ve 
bu çok mUhim ve büyük hizmeti bir u 
evel yapacağından ise ıerre kadar şüp
hemiz yoktur.,. 

TA ~ da, Ali Naci K• 
...... racan, Celllt g6. 

lünl1n lcurutulmasrndaki büyük fayd•-
Jarr, bu qia oralardaki balkı, ölümdeo 
ver yoksulluktan kurtardığını yazıyor. 

Soldan sata al1Çıı~ Tllrlciı •ah~esindeld toplantıd~ bir görlJnD.ı. - B. CtJvad Abb«4 c.rurı:r Türki§ sosyete~itua törem'iıde. - Türkış sosyetesinin tenis kortunda oyurıcllla•. 



SAYIFA 4 

Kornşularımızda 
neler oluyor? 

BULGARlSTAN'DA: 

Sofya' da bir bulgar - yunan ce
miyeti kurulması için Bulgaris -
tanda girişimler yapılmaktadır. 
Bu cem~yeti kurmak işini üzerine 
alan komite, 29 ağustos tarihinde 
Sof ya' da bir toplantı yapmıştır. 

§ Bulgar hükümeti pençera ca
mı, kağıd ve mukava, ekmek ma . 
yası, bira ve benzerleri, boza, ke 
fir, kundura boyası, çorap, yapma 
)pek, örme eşya, pamukla karışık 
ip.ekli kumaş v. s. üzerindeki ver
gileri arttırmıştır. Aynca hükü -
met. ambalaj için yazılmış veya 
basılmış kağıd kullanılmasmı ya . 
sak etmiştir. 

§ Bulgaristan Ek~nomi Bakan
lığının baytarlık kısmı, memleket
le ruam hastalığına uğramıı bey 
girleri bulmak için bütün beygir -
leri muayene ettirmektedir. Hasta
lıklı beygirler, hastalığın batka 
hayvanlara da bula,mamaat için 
hemen öldürülecekler ve sahible
rine kanunda yazılı olan tazmi -
nat verilecektir. 

ROMANYA'DA: 

. Transilvanya'da, Romanya 
kıralı Karol'un da bulunduğu izci 
şenlikleri yapılmıştır. Bu toplan -
t-rya, İngiliz ve fransız izcileri adı
na ir grup da girmitşir. 

§ Romanya ile Rusya'yı biri -
bir~ne bağlayan Nistru nehri üze
rindeki köprünün bozuk olmasın
dan, Romanya' dan Rusya'ya Po -
lonya' dan dolaşarak gidilmekte 
idi. Bu köprü şimdi yapılmıf olup 
eylulün ilk on beşinde açılacaktır. 

lRAK'TA: 

Ş Irak hükümeti medeni ka • 
nunu kabul etmefe karar vermİ!· 
tir. Tüze Bakanlığı bütün Irak ka
nunlarını yenilemek için bir prog
ram hazırlamıfbr. Bu iş için kom
fU memleketlerde yapılan yeğri -
tim incelenmektedir. Kanunlarda 
en fazla "şeri,, işlerle ''evkaf,, 
me~lesine önem verilecektir. 

KIBRIS'TA: 

§ Kıbrıı'ta Lefkoıe'de Papa 
dopulos sinemasında türkçe "Siz 
bir. Allah bir,, filmi gösterilmekte 
ve çok ilgi uyandırmaktadır. 

§ Devrimimiz dışardaki bütün 
türklerde olduğu gibi Kıbrıs türk
leri arasında da yakın bir ilgi 
uyandınnıştıl'. Bunun için Lefko
te' de çıkan Söz gazetesi sahibi 
Türkiye'ye gelerek, burada gör 
düklerini gazetesinde yapacağı 

yayınla hemşerilerine anlatmağı 

kararlatlırmıştır. 

YUNAN1STAN'DA ı 

§ Bu sıralarda Almanya'da 
Viıse'de bulunan B. ÇaldarU, Yu
nanistan'rn iç durumu hakkındl'l 
tunları dü~ünmektedir. 

Memleket iç sükunu, her vasıta 
ile ve her ne pahasına olursa ol -
sun korunmalıdır. Başbakan yapı
lacak genoy'un, memlekette rejim 
kavgalarına son vererek bütün 
yunanlıları kardeşçe bwleştire. 1

• 

tekilde bitmesini arzu etmektedir. 
Bu bakımdan yunan ulusunun is
teğini hür olarak belli edebilmesı 
için genoy'un sükun içinde yapıl
ması gerektir. 

§ Peloponez' de Pilot adlı yer
deki köylüler al'asında bir ayak -
lanma çıkmıştır. Bunun sebebi, 
kuru üzüm yetiştiren üretmenler 
arasındaki hoınudsuzluktur. Ati -
na hükümeti oralarda örfi idare 
iliin etmiş, kargaşalık bastı -
rılmış ve örfi idare kaldırılm1stır. 1 
Bu i~te komünistlerin de parmağı
nın bulundui?u söylenmektedir. 

Yabancı gaz el rde okuduklarımız 
SOVYETI.JER BiR iGiNDE 

Sovyetler Birliğinde halk, komünist detJTimden sonra eski gör eneklerden 1·y· ı t 
B ad R "J l b kol 

. . ıce aıyrı mı§ ır. 

u ar a, usy a ev enme ve Of anma gayet ay bır ı§ haline oirmiştı'r Evl bo 
"11 . I • ·ı •t• J k J . l . . o • enen veya . ıanan çı t erın, mese eyı ı gı ı ayrece ay ettırme en yetl§mektedir. Ancak, bu kolaylıkları ı 

na kullanmaktan 'ekinmiyen, karısını ve çocuğunu bıraktıkları onra b 1 I k e-
k • • • k b • k • • h • h • J 1 b un ara na a a verme-

'(!e _ v~ ızını ayk ~t!ır";,~ ıçın 
1 
fe ı~ .~~. ır o J°Ja'i . abalara aık 81k rastlanıyor. Devlet bu ha _ 

.~~ onun; geç;e b IÇtn.'b. ır tara tan h utü,; r~ ';!,~ra aylenin kutsallığını anlatmakla beraber, 
o e t~a ktan a, u gı ı .':'y~u'!.'"'j a

1
re ebt .er,_ e uhnanlara karşı verilecek cezaları ve çocukla 

düıürme,, , 
annenın orunmasını • goz onun e tu an ır Ranun az.ırlamı§tır. 

Ba yazının, yannkı sayımızda çıkacak olan son kısmında okurları '' k 
,, kl ko '' b b mız, çocu çocu arın rıınması,, ve ana ve a aya saygı,, konularını hulacaklardır. 

Sovyetlcr birliğinde, udetlerin çok yandırdığr büyük yankılan "Ok iyi ha- bi b' :ı: r ıgami hadisetıi olarak görülmediği 
değiştiğini anlamak için, bu ynz benim tırlıyorum. Yazm:ınlar bu yazılarında , için, karısını, çocuğunu bırakmış olan 
yaptığım gibi, orada bir kaç hafta ge- Sovyet Rusyadaki karı kocanın yaşayı. adam, bu yüzden daha kolaylıkla yeni-
çirmek yeter. Ekonomik şartların du- şmda ne kadar anormal cıeyler var""' r .... den evleniyor. 
yulur derecede iyileşmesiyle beraber, onları anlatıyorlardı: 
ahlaki ve sosyal ilgilerin normalleşt.i- ' 'Evlenmek çok kolay bir fcydir, tzgoev, boşanan çiftlerin yaşını kay. 
rilmesine doğru bir eğlim görülmekte- bo anmak da pek basittir. Doğru ko- detmek için istatistiki yeniden ele alı-
dir. Devrimin başlangıcında ve harp nuşmak Jhnnsa, bizde boşanmak bir yor ve 20 yaşından aşağı olan gençlerin 
komünizmi zamanında "burjuva dUn- "ikamet varakası" doldurmaktan 'her- hiç ayrılmadıklarını, bunun tersine o-
yanın., boş inanları baştan aşağı ı;iğnen- hangi bir şey hakkında bir h.r al· ]arak kadın ve erkeğin birer iş, sanat 
mişti. Ferdin hürriyeti son haddine maktan veya gezmeğe giderken yanın.. sahibi oldukları ve hayatlarına açık~ 
vardırılmıştı. Evlenmenin ~ boşan- da petrol taşnnaktan daha kolaydır. Ve bir yön verdikleri zaman aynldıklar.uu 
manın muamelelerini basitleştiren, ço- bu kolaylık da fena kullanılıyor.,, ispat ediyor: bu hallerde de, erkekler 
cuklan aylelerinden alarak devlet hr "Alçak duygularını ho§ etmek iç.in için 26 ile 90, kadınlar isin ise 23 ile SO 
rumlarma verdiren çok modern kanun- .kanunu kötü kullanan çapkın kocaların yaş arasıdır. l.zgoev ayrıca. en büyllk 
lara malik olurunakla gurur duyuluyor- kamoyca boykot tdilmeleri lazım de- boşanma aayıaının .. kUçük burjuva,, 
du. Romancılarla hikayeciler hissi aşk· ğil midir?,, Aşağı yukarı her yıl kadın muhitlerden gelen ve bu muhitin paiko. 
la eğleniyorlar. erkeklerle kadınların, değiştiren, kadınla çocuğunu yilzüatil lojisine sahip olan kim9Clerde görüldü· 

nu soy emektedir. Bun ar da işyarlar, kendi arzularına göre hiç engelsiz bi- bırakan ve nafaka vennegw ı' de reddeden ğU - ~ ı 1 
etııAı artizanlar, lokanta garsonları, sUt ribirine yaklaştıkları böyle bir memle- bir kimse bilmelidir ki, onun bu hare- _,_. · 

kette bunu, "hikmeti vücudu,, olmayan keti cezasız kalmıyacak, dostları ken- · nıneJer, hizmetçiler v.s. dir. Uzman i§-

bir şey gibi görüyorlardı. Eski göre. disinden yüz çevirecek ve arkadaıoları ·1 -ı: 9J er arasında da şoförler, aşağı katego· 
neklerden sıyrıh§ tamdı. Zaten. dev- kendi.sine ellerini uzatmaktan çekine- riden maden işçileri ve büyük fabrika-
rim sırasında ortalığın alt üst olması ccklerdir.,, ..tı Und larda çalışmayıp evlerinde çalışan kim-
r .. z en. ayleler tamamen dağılmış- Pctrof ve Uf, gençlik arasında, '·-. l d b rak ı ·· b' 

1 
k. J<d selerdir. Bundan başka, şehirlerde (he. 

ar ı ve ı ı mış yuz ın erce çocu dmın cinsiyetine gösterilmesi ııızım g""' 
b 

· b" hal ı · ld kl b ld " '- le Moskovada) kalma izini almak, otu-
ya anı ır e ge mış o u arı n e, len saygıya aldırış etmeksizin onunla ıı d b boş · ı saltn"da e racak ev tutmak için evlendikten sonra 
yo ar a aşı gezıyor ar, ar v senli benli olmak yolunda yapılmış o-
ya harap evlerde yatıyorlar ve şehirde lan fidete de hücfım etmektedirler: boşanan kimseler de görülmektedir. Ba-
oturıınlara hücum ediyorlardı. zen de, sıyasal aebeblerden dolayı bo. 

Ruslar ibugün bu yılları b.ir k.Abu6 "Her genç kıza yalnız iyi bir i~i §anma yapılmaktadır: Kan ve kocadan 
kız, yılmu bir paraşütçü veya mUhen-

devresi gibi hatırlıyorlar ve size, yal- biri sosyal bakımdan tehlikeli sayıldığı 
diı olduğu için değil, ileride anne ola· nız maddi hayatın duyulur derecede veya kendisine kartı disiplin tedbirleri 
e<ığı için saygı gösterilmelidir,., 

düzelmiş olmasını değil, ahlak alanın- alındığı zaman olduğu gibi. 

d 1 
1zvestiya gazetesinde, "A<>k ve al· t a yapı an ve göze çarpar bir halde o- :ır Gene zvKtiya'da, Madam Kopelyan-

lan ilerlemeyi de göstermekten acvinç çaldık.. başlıklı bir yazı görmü§tüm. aki adlı bir Bğretmen, nafakalar bak-

duyuyorlar. Bu ilerleyişler, her muhit- Bunu yazını 0 an B. tzgoev 1934 de kmda gCSrUp kaydettiklerini anlıı.tmak. 
ten kimselerle, işyarlar, jşçiler veya S.600.000 nüfusu olan 'Moskovada, 44·851 tadır. Moskovada bu kadmrn ders ver-
köylül ı ı b"-\.- k d evlenme kaydedildiğini söylüyordu. er e yapr an ıns,41Ç onuşma an mekte olduğu ''anneleri ve çocukları 
""'n k l 1 kl 1 1 H e: b Bu hesaba ~, 10.000 ki•;ye 125 ev-..., ra o ay ı a an aşı ıyor. attcs u "-·- r koruma enstitüsü,, nün tüzel kısnının 
ilerley"ş M k d ·1· k ı lenme düşüyordu ki, bu da iyi bir nis. ı • os ova a gezı ır en ya nız yaptığı bir gerçin, her -yden önce, ço-
s kakl etmekl ah d d d bettir. Fakat 1934 de, 100 evlenme U- :r o an seyr e, Y u a, aza cuklarile beraber bırakılan kadınların 
günleri Vensen ormanına veya Marn zerinde 37 boşanma vardı ve 1935 in Uk ld 

be 
a ıkları nafakanın azlığını göstermek· 

nehri kıyılarına giden parisliler gibi, § ayında, 'bu yüzde nisbeti 38,3 e yü.k-
1 

· · H d b tedir: Bu gibi hallerin yUzde 20 sinde, 
çocuklarile beraber eğlenmek için "kül- se mıştı. ele 1935 mayısın a, oşaıuna 

l 
. . . 

4 381 
nafakalar ayda 20 rubleyi gN-rnemekte· 

tür ve dinlenme parklarını,, dolduran sa gını en ağır devresine gırmışti. · -r-· 

k
. 1 b k h •· evlenmeye karşı 2.040 tane bo"anma dir, ki bu para biç denecek kadar udır · 
ımse ere a ınca emen goze çarpı· s • 

yor. Ayle yeniden itibarını kazanmış-

tır. Komünist bir cemiyette bile, bu o. 

cağın, bu s0&yal "hücre., nin lüzwnlu 

olduğu anlaşılıyor. Devletin. bUtün c-

ğitim i lerini üstüne alamıyacağı ve 

bir karakteri yetiştirmek, çocukta bazı 

huylar yaratmak için biç kimsenin ba· 
ba ve ananın yerini tutamıyacağı itiraf 

ediliyor. Gazetelerde, boşanma kolay

lığına, çoc\IX düşürmeye karşı hakikiğ 

hücUnılar açılıyor. Erkeklere ve kadın· 

lara, evlenmenin önemi, ağırlığı ve 

bundan çıkan karşılıklı yükenler hatır-

]atılıyor. Kanunların erkekle kadını bir 

tutmalarına rağmen, erkeğin soravınm 

daha büyük olduğuna i§aret olunuyor. 

G:ızeteler, gittikeç daha sık olaru 

"'karınıza, ana ve babanıza saygı göste-

riniz, çocuklarınızı seviniz!,, gibi 'ba • 

hkları olan yazılar çıkarıyorlar. Ve fe.. 

na bir babanın. fena bir oğulun, fena 

bir kocanın. ne iyi aovyet yurddaşlan, 

ne de sosyalist yapının iyi işçiled ola · 

mıyacakları boyuna tekrarlanıyor. 

Bo~tmma 

Moskova ve Leningradda bulundu-

ğum sırada ,ayle ve terbiye meselele· 

rinden bahseden, sosyal ilgilerdeki "ci. 

nai., anarşiyi hoş görmeyen gazete ya-

ularından bütün bir dosya yaptım. Bun· 

lıırdan Sovyetler birliğinde uyanan ye.. 

ni rubu en karakteristik olarak göste· 
renler:ni buraya almak istiyorum. Ön
cı:, e lenme ve boşanma meselesinden 

başlayalım. Çok tanınmış iki yazman 
olan İlf ve Patrof, 7 haziran tarihli 

'Pravda gazetesinde "Anne,, adlı bir 
tefrika yazmışlardı. O sıralnrda ben 
Moskovadn idim ve bunun kamoyda u-

vardı. İzgoev bu sayının, bilinmemez. nafakalarm yüzde 17 si 50 rubleden faz. 
likten gelinmiyecek kadar kabarık ol- ladır. Fakat hakyerinin yalnız karar 
duğunu söylemekte ve Moskova mahal- vermiş olması, nafakanın düzgün l>ir 
lelerinden birindeki nüfus dayrcsindc şekilde ödenmesine yetmemektedir. Bu 
olup bitenleri anlatmaktadır: da, babalarından hiç bir yardım gör. 

"Kadınlar biriıbirleri arkası sıra meyen çocukların sayısının apğı yuka-

geç.iyorlar. Kocalan gitmişler. Ya ço.. rı 200.000 olduğunu Pravda gazetesin· 
cukları? Hazirnnm ilk on gUntinde nü· d ba 

fus dayresinde şahidi olduğumuz 77 

boşanma yüzünden ortada kalmış 47 

çocuk vardı. Aylenin yıkılmasından en 

c;ok zarar görenler bunlardır. Genel 

olarak, çocukların bakımı için ana ve 

baba arasında anlaşma yapılması, par

mak üzerinde sayılabilir. Bahsettiğim 
haziran ayının on günü içinde. buna 

benzer 4 anlatma yapılmıştı. Buna gö· 

re, öteki çocuklar nasıl korundu? An-

neler hakyerlerine başvuruyorlar, hak· 

yerleri babaları a.raştımağa başlıyorlar, 
"celpname., ler memleket içinde dola. 

şıyor ve çocukları kurtarmak istiycn 

devlet, babaları bulunmadığı müddetçe 

onları kendi üzerine almak zorunda ka-

lıyor. Nüfus dayreleri bırakılmış çocuk· 

lara yardım edemiyorlar; yalnız ay le. 

nın dağıldığını kaydetmekle iktifa edi· 

yorlar. Kanunlarımız.a rağmen, şimdiye 

kadar çocuklarını bırakan babalar hap· 

&edilmemiştir. Baba. '"nafaka,. vermek-

ten kurtulmak iç.in şehirden şehire do

laşıyor. Tabiiğ yeniden evlenmeler ya. 

pıyor "Kanunun, içlerinden birisi kay · 

dedilmiş veya ediluw j~ başka bir bir-

leşme yapmış olan kimseler arasındaki 

evlenmelerin kaydedilmesini yasak et· 

mesine rağmen, Rs.F.S.R. yüce hakyc. 

rinin bizzat yaptığı tefsire göre esasen 

evlenmiş olan bir adamın başka bir ka
dınla "zevcivet .. ileilerindc bulunması 

e yazan şka bir kadının anlattıkla.. 

rından anlaşılmaktadır. Bu kadın da • 
hakye 1 · • r erının kararlarının nadiren yU. 

rütUldüğUnil tasdi.k etmekte ve şu hük

mü vermektedir: 

"Bir erkek kendini aylesine bağb 

duymazsa, aylesiyle birHkte yaşamak 

zorunda bırakılamaz. Fakat devlet bu 

adamı, çocuklarmın ihtiyaçlarını kartı

laınak zorunda bırakabilir. Bundan ka· 

çman adam, proletaryen kanunlarımı. 

zın bütün sertliğiyle cezalandırılması 

gerek.en bir suç işliyor demektir.,, 

Yukarda bahsettiğimiz yazının so· 

nunda, B. İzgoev de çocuklarını bıra

kan ana ve babalara, hele "unutkan ba· 

halara .. karşı sert cezalar yapılmasını 

istemekte idi. Gazetelerdeıki bu yazılar 

ve kamoyun benim son zamanlarda Sov. 

vctler birliğinde bulunduğum sırada 

şahidi olduğum bu baskısı nihayet dev

leti harekete getirmiş ve halk komiser· 

leri 11 ağustosta, çocuklarının ihtiyaç. 

larını karşılamayan babalar için bir yıl 

hapis cezasını göz önUndc bulunduran 

bir kanun projesini onaylamıştır. Yeni 

kanun bundan başka. şahsiğ pasaportta 

"unutkan babalar., m nafaka olarak 

borçlu bulundukları paranın da yazılı 

olmasını ve bu praların otomatik bir 

şekilde gündeliklerden kesilerek alın

masını ızöz önünde bulundurmaktadır. 

u liyormus n .z 
k . ? 

l · . . • 
§ 1935 de Almanyada, o/c; 35 

nisbetinde az yeni kitap basılmı§
tır. Buna karşı, süel kitaplar göz 
önüne alınırsa yeni kitap basımı 
o/o 50 artmıştır. 

§ Ellinikon Mellon gazetesinin 
Londraya gönderdiği aytnrmm 
bildirdiğine göre yunan finans ba
kanı Pesmezoğlu ile kıral Jorjun 
konuımaları pek önemli görül
mektedir. 

§ Rengo ajansının bildirdiğine 
bakılırsa japon hükümeti de, bu
günlerde, komintern'in görüşme
leri hakkında Sovyetler birliği hü
kümetine göndermek üzere, Ame
rika birleşik devletleri hiikümcti 
gibi, bir protesto notası hazırln
maktadır. 

§ ''Asabi,, adındaki japon ga
zetesinin yazdığına göre Tokyo 
diplomasi çevenleri çin - japon sı
yasal ve ekonomik elbirliğini fU 
prensiplere uygun olarak devam 
ettirmek düJünceıindedirleJ': 

1 - Mançukonnu çin tarafın
dan tanınması, 

2 - Uzak doğuya komünistli
ğin girmesine karşı bir çin - japon 
· Mançu cephesi kurulması, 

3 - Dış Mongolistanla Mançu
lnıoya, lç Mongolistana, Çahar ve 
Suivan'a yakın illerde bu üç dev
letin, komünist tehlikesine karşı el 
birliği ile hareket etmeleri 

§ Japonya' da yüksek kazanç ve 
giıi verenler hakkında yapılan bir 
istatistiğe göre: Miçubiti tröstü
nü kontrol etmetke olan aylenin 
başı olan Baron Hisaye lvazaki 
Japonya'mn en çok vergi veren a
damıdır; bu yıl vel'eCeği kazanç 
vergisi 510.742 yendir. Ayni ayle
den olan Baron Koyata lvazaki 
424.994 yen verecektir. Miçuyi 
tröatünün şefi T akak imi Miçuyi 
geçen yıldan 670 bin yen eksik o
larak 326.082 yen verıiye bailan
mıftır. Tokyo'da yirmi bir kişi 
100 bin yenden fazla kazanç ver-
giai vermektedirler. Japon yazar
lanndan olup yıllık geliri 50 bin 
yen hesap edilen Kan Kikuşi 5609 
yen vergi ödemektedir. 

Bu vergilerin türk parasiyle ne 
ettiğini anlamak için bir yenin 35 
lnıruş kadar ettiğini bilmek yetel'. 

§ Fraye Prese aylarının Cibu
tiden bildirdiğine göre, Habeşis
tandaki Belçika ve laveç aüel he
yetleri hükümetlerinden, hemen 
memleketlerine dönmek emrini 
almışlardır. 

§ Bugünlerde Venedik kanal
larında çalı1&n İtçiler bir kazık 
~karlarken ııu içinde, dünya har
bınden kalma bir gülleye çarpmı§· 
lar, patlayan gülle İfçilerden ü
çünü öldürmüt ve etrafta birçok 
7.İyanlar yapmıthr. 

§ Frlistin hükümeti, istatistik 
dayresinin verdiği rakamlara göre 
~~da~ .1~35 ,e kadar beş yıl 
ı~ın~e Fılıstın'de birkaç büyük şe
hır ıle köylerinde yeni binalar 
için 19 milvon İngiliz lirası har . 
canmıftır. Öteki cehirler ve köy
ler bu rakamın dışındadır. 1930 
da 2.5 nıilvonu ~f>cmiven yapım 
harcası 1934 de altı milyon ingi -
tiz lrra~mı bulmuştur. 

~ Epi zamandanberi Avrupa'
da gezmekte olan Kurveyt emiri 
Seyh Ahmet Cabir memleketine 
dö~mek üzere Kıbrıs'a gelmiştir. 
Emır, Londra'yı göretinde İngiliz 
kıralına 50 000 İngiliz lir:uı de -
~erinde bir inci gerdanlık vcrmiş-
tır. . 

§ Leklerdonör gazetesinin yaz. 
dıiına ~öre Fransa'da işsi .. kalan 
ermenilerden birkaç bin a le er -
meni Sovyet Cumuriyeti tarafın -
dan Erivana ~ötürülerP.ktir C1ı -
murivetin delf>geleri Tanu~ Şah -
verdivan bu :proieyi yeritmek icin 
Paris'" gitmi,tir. 

§ Bir amerikan dergis;n · n yap
tığı hesaba ~öre 1934 yılında nç -
ltldan 2.5 milyon insan ölmüş, bir 
milyon ikiyüz bin 10-i de S?Cne aç -
lıktan ve vemeksizlikten hastala • 
nm ölmüstür. 





iAYIFA 6 

1 Devlet Demiryolları ve L;manları Umwn 
Müdürlüğü ilanları 

t LAN 

Rir sene içinde 210014 iki yüz on bin on dört ton talı. 
rnın edilen Derl.nce limanı tahmil ve tahliye işi 26337 yir
mi aite bin üc yüz otuz yedi lira 30 kuruş muhammen bedel 
~le ve a~ağıcla gösterilen eşkal dahilindeki ameliyelerle 
bir sene için kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 4. 9. 935 tarihinde çarşamba günü saat 10 da Hay .. 
darpaşa gar binasc içinde 1 inci işletme artırma ve eksilt .. 
me komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat mikdarı olan 1975 lira 30 
kurusu demiryollan istasyon veya veznelerine yatırarak 
alacakları vezne makbuzunu veya banka mektubunu ve 
2490 sayılı kanunun 2 inci, 3 üncü. 4 tinci; maddelerinde 
bildirilen ve:saik ve beyannameyi mühürlii teklif mektubu 
ile beraber bir zarfa koyarak eksiltme saatmdan evel ko
misyonda bulunmak üzere bizzat veya iadeli taahhüdlü 
olarak göndermeleri lazmıdır. . . 

Teklif mektubunda aşağıdaki müfredatın her bınne ton 
ve cins itibariyle ayrı, ayn fiat gösterilecek ve şartname· 
nin tamamen okunup kabul edildiğine dair meşruhat ve. 
rilecektir. 

Fiatlarm hak ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılmış 
olması lazımdır. Teklif mektubu bir zarfa konup mühür · 
lenecek ve üzerine isteklinin isim ve adresi yazılacaktır. 
Bu zarf vesaik makbuz veya banka mektubiyle bera?er 
başka bir zarfa konup bu zarf da mühürlenecek ve iizerıne 
ne işe dair olduğu yazılacaktır. 

$artnameler Haydarpaşada komisyonda, Ankarada 
Demiryoltan malzeme dairesinden, Derincede liman baş 
memurluğ.wıdan parasız olarak alınabilir. 

Ameliyenin rıev't 

1 ( Vapur dahilinde vinç altında supalan 
yapmak, bu ameliyede rıhtım veya silo kena· 
rına veya vapur güvertesine verilmek ve bı. 
t"akmak da dahildir ... 

2 ( Supalandan açık vagona tahmil ve mü
tekabil en vagondan supalan yapmak ve ida
re vinçi ile vagondan denize vermek veya mü. 
tekabilen denizden almak. 

3 ( Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya 
silo kenarından veya güverteden alarak va
gona tahmil etmek veya mütekabilen .•. 

4 ( Supalandan alınıp açık araziye nakil ve 
istif etmek ve mtitekabilen .•• 

5 ( Siloya yanaşmış vapur güvertesinden. 
veya silo kenarından silo dahiline nakil ve 
yerleştirmek •.. 

6 ( Vinç iştiraki olmaksızın vagondan tah· 
tiye ve açık araziye, mağazalara ve siloya 
nakil ve istif ve mütekabilen... .. 

7 ( Vagondan idare vinçi ile açık araziye 
tahliye ve istif ve mütekabilen ... 

8 ( Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle 
veya arkalık veya el ile çıkarılarak vagona 
tahmil, açık araziye, mağazalara ve siloya 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen.. 

9 ( Vagondan olukla tahliye ..• 
10 ( Saatle ahnacak amele ... 
11 ( Yevmiye ile alınacak amele .•. 

(2277) . 1-3630 

İLAN 

Muhammen bedeli 88S6 lira 
olup mikdarları aşağıda yazılı 
olan yatak eşyası 11.9.935 tari. 
hinde çarşamba günü saat 15.30 
da Ankarada idare binasında ka.. 
pah zarf usuliyle satın almd· 
Cdktır. Bu ise gumek istiyenle. 
rin 664.20 lirahk muvaklçat te
minat vermeleri ve kanunun ta· 
yiıı ettiği vesikalar ve işe gir. 
nıeğe manii kanunt bulunmadı. 
ğına dair beyanname ve teklif· 
ler ile ayni gün saat 14.30 a ka. 

Jar komısyon reisliğine verme. 
leıi lazımdır. Bu işe ait şartna
meler Haydarpaşada tesellüm 
\'C sevk müdürlüğünde Anka. 
rada malzeme dairesinde para. 
sız olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 da· 
ce seyyar karyola şiltesi, 1600 
dane yatak ve yorgan çarşafı: 
~rıo dane küçil~ yastık yilzil; 
ınoo dane büyük yasdık yUzU; 
50 dane küçük beş yasdığı 300 
dane büyük beis yasdığr; 200 da.. 
ne cibinlık. (2337) 1-3742 

Devlet Demir yollan Adana 

t~Ietmesi BALAST t~leri 

AKŞEHU - ELOGLU istasyonları arasında aşağtda 
de· .. kiler. mikdan, muhammen bedel ve iş müddetleri ya
zrlı dört mahaldeki taş ocaklarından BAL·SA T ihzan ka. 
pah zarf usu tiyle her biri ayn ayn eksiltmeye konmuş. 
tur. Eksiltme 5 eyHlt 1935 perşembe günü saat 10.30 da A
duna'la işletme müfettişliğinde yapılacaktır. 

Bu hususa aid şartname ve mukavelename projesi A
DANA'da işletme kaleminden ve KONYA, MERSİN. 
F'E.JZİPAŞA istasyonlarında şube şefliklerinden bedel. 
siz olarak alınabilir. Muvakkat teminat mikdan şartna· 
meye ilişik listede yazılıdır. Ayn ayn mektupla fiat venl
mek üzere hepsine birden bir istekli kabul edilir. 

lı::teklilerin 2490 No. tu A. eksiltme kanunu maddci 
mahsılsası mucibince ve şartnamede yazılı istenilen vec;a
ik \7e vezneye nakden yatırılıp mukabilinde alınacak te. 
minat makbuzu veya şartnameye ilişik formülde banka te
minat mektubunu ve fiat teklifini havi zarftan eksiltme . 
saatinden bir saat evetine kadar ADANA'da işletme mü
fettişliğine makbuz karşılığnıda vermeleri ve posta ile 

ULUS 

Adliye ~ Vel,ôletinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 

l - Temyiz mahkemesi için yaptırılacak demirbaş eşya ve 
mefruşatın kapalı zarf usuliyle açılan eksiltmesine bir firmadan 
baş.ka tatip çıkmamasına ve çrkan talibin de noksan şerait dola • 
yısiyle eksiltmeye kabul edilmemesine binaen bu i~ 2490 numa • 
ralx kanunun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak eşya ve mefruşat şartnamesinde nıikdarlan 
yazılı yazıhane, yazıhane ko\tuğu, daktilo ve katib masası, dolap, 
sandalya ve marüken sandalya olmak üzere 12 cins ve kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36.580 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup malsandrgı makbuz 

veya banka mektubu olmasr lazımdır. 
5 - Eksiltme 9 eyH\1 935 pazartesi glinü saat 14 de vekalet le· 

vazım müdüriyetinde toplanııcak eksiltme komisyonunda yapıla • 
caktrr. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli şartnamenin l ınci madde
sinde yazılı belgeleri teklifleriyle birlikte vermeleri ,.arttır. 

7 -Teklif mektuplarının nihayet 9 eylül 935 pazartesi günıi 
saat 13 e kadar komisyon reisliğine imza mukabilinde verilmesi, 
posta ile gönderileceklerin bu saata kadar yetişmek üzere iadeli 
taahhüdlU mektup şeklinde göndermeleri ve drs zarfın mühür mu
mu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. 

8 - Bu işe ait şartname ve resımleri 185 kurus bedel muka 
bilinde Ankarada levazım müdüriyetinden, 1stanbulda Adliye le · 
vazrm memurluğundan, İzt11irde ve ~amsunda C. Mfüldetumumi-
liklerinden alınabilir. (222~) 1 - 3'iR7 

Ankara Valili~ndr- • • 

Aşağı Ayvalı mevkıinde 4596.50 m2 mdan ibaret Kalpakçı oğlu, 
Şiyuk oğlu ve yol ile mahdut Keseci oğlu Kirkordan metruk bağın 
senelik icarının ihalesi 6 eylül 935 cuma günü saat 1 S de yapılmak 
üzere ihale işi on gün uzatılmıstır. fsteklilerin ı lira 88 kuruş'uk 
ci'epozito makbuzu ile yevmi mezkurda defterdarlıkta kurulan ko-
misyona müracaatları. (2401 1-3831 . ---~~~~ 

Anl{ara ilbaylığından: 
Cinsi Mikdarı Fiyat, Tutar 

Lira K. 
Odun 128000 l,'7 s 2240 
Çıra 2800 2,5 70 
Mangal kömıirU ?480 4,S 381 tıO 

2691 60 
... - tık okullar ıçın yukarda cmsi, mikoan. fivatl. tutan yazılr 

mahrukat açık arttırma ile alınacaktır. 
2 - Bu mahrukatın oranlanan bedeli 2691 hra 60 kuruştur. 
3 - İhalesi 9.9.935 pazartesi günü saat ıs de Ankara tı kona· 

ğında il sürel komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedelinin yüzde 7,5 teminatı muvakka. 

teyi bir gün eve! Ankar,ı özel sağ"ıo;; direktörlüğü veznesine yatır. 
mış bulunacaklardtr. 

5 - Şartnameyi görmek ıstivenler Kültür Dırektörlilğtine mil· 
racaat edebilirler. (2345) 1-3746 

Mersin Bclediy~sinden: 
Keşif degeri (16490) lira (81) kuruş olan yeniden yaptlacaık (6) 

metre genişliğinde ve (100) metre uzunluğunda ayaklan demir ve 
üzeri ahşap iskele yapısı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Önerge teklifler tam değer görülürse 13.9.935 cuma saat 11 de 
belediye dairesinde üsterilecektir. İstekliler o gün saat (10,30) a 
kadar yüzde 7,5 tutaık kağıtlari1e benber önerge mektu.!>larını iha· 
le komisyonuna vermeleri. Şartname ve projeyi (82) kuruş fiatla 
belediye fen dairesinden atabilecekleti bilit olunur. (2397) 1-3827 

Ankara valiliğinden· 
135 lira 70 kuruş bedeli keşifli Yeğenbey M~~iye şubesınin .k:· 

şif ve şartnamesine göre tamirinin ihalesi 6 eylul 935 ~ur_na .. günu 
saat 15 ~e icra edilecektir. İsteklilerin keşif ve şartnamesını gormek 
ve pey silrmek üzere ıo lira 18 kuruşluk depozito makbuzu tle 
defterdarlıkta kurulan eksiltme komisyonuna müracaatlarr. (2402) 

1-3830 

Ankara Valiliğin den: 
Aşağı Ayvalı mevıkiinde 6435.10 m2 ından ibaret, Potin oglu, yol 

dere ve boz ile mahdut Mercimek oğlu Andondan metruk tarlanın ~.e· 
nelik icarınm ihalesı 6 eylül 935 cuma günü saat ıs de yapılmak u-
zere ihale işi on gün uzatdmrştır. . 

isteklilerin 1 lira 88 kuruşluk depozito makbuzu ıle yevın.i 
mezkfirda Defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna mUracaatlart. 

(2399) 1-3829 

Maliye Vekaletinden: 
2.9.935 pazartesi bankaya temlik· muamelesi. AskerL 
3.9.935 salı günü bankaya temlik muamelesi. Mülkiye. 
4.9.935 çarşamba 1 ila 500 numaraya kadar asked. 
5.9.935 perşembe gtinü 500 ila 1000 numaraya kadar askerı 
6.9.935 cuma 1000 ila lSOO numaraya kadar askeri. 
7.9.935 cumartesi lSOO ila 2000 numaraya kadar asker' 
9.9.935 pazartesi 2000 numaradan yukarı askeri 

10.9.935 sah 1 ila 500 numaraya kadar mülki 
11.9.935 çarşamba 500 ita ıooo numaraya kadar mUlkt 
12.9.935 perşembe 1000 numradan yukarı mUlki 

Mütekaidini askeriye ve mülkiye ile eytaro ve eramilinin yu· 
karıda ya.zıh. günlerde eylül ita teşrini sani ?35 ~ç aylık maaşları 
yukardakı günlerde verileceğinden maaş sahıplerınin defterdarlık 
muhasebdhıe müracaatları lüzumu ilan olunur. (2420) 1-3826 

gönderilecek teklifleri:ı de bu saa~.! kz.dar bulundurmala· 
n ve eksiltme saatinde le isteklil!xin işl~tmede hazır bu
lunmaları. (2176) 

B 0 her m'! .. ":'e 
mu~ıa~r.::~n Teslim 

Kilometresi Mevkii 
350--359 SarayönU 
307-315 Hacıknı: 
421--000 Ceyhan 

Balast mikdarı bedeli müddeti 
9500 110 K. 8/ Ay 
5000 14" 5/Av 
3300 12L 3/ Ay · ı 
4000 120 4/ Ay . 

1-35410 
28--000 Eloı?;lu. Narır 

:Z EYLÜL 1935 PAZAR fESI 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 

&lLIT 
1 - Sarıkamış garnizonu ıçm 

675.000 : 900.000 kilo un ik 
600.000 : 800.000 kilo arpa kapaiı 
zarfla ayrı ayrr eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Una biçilen etler 101.250 
ve arpara biçilen eder 26.000 li· 
radır. 

3 - Uu ihalesi 5. 9. 935 per· 
şembe günü saat 10 da. Arpamn 
ihalesi aynı gün ve saat 15 dP 
Sarıkamışta S;ı. Al Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - Unun ilk ınanç parası 
6313, arpanınki 1950 liradır. 

5 - Şartnameler adı gccçn 
komisvondan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makıhuzlariyle 2490 sayılı kantı 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
vazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ıhale saatından bir 
saat evel Sarıkamı~ta As. satın 
alma Ko. na vermeleri. 

(2233) 1- 3585 

BİLlT 
1 - Alınacak olan 2,000 ma

nevra kayışı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Hcpsıniıı biçılen edcrı. 
2,200 ve ilk inanç parası 165 li
radır 

3- İhalesi 3 9. cns sah gU 
nü saat ondadır 

4 - Şartnarrıesini ve ornef,ına 
görmek istivenlerin knnunun 2 
ve 3. maddelerindeki belge\eriy· 
le M M. Vekaleti satın alma ko· 
misyonuna nırmalarr. (2145) 

1-3492 

Bf LIT 
1 - 30.000 metre yazlık el • 

bisehk bez kumaş kapalı zarflıı 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen eded 
(16300) ve inanç parası (122l) 
lira ( SO) kuruştur . 

3 - İhalesi 6. 9. 93<; cuma gü· 
nü saat ondadır. 

4 - Şartnamesini almak ve 
örneğini görmek istiyenlerin her 
gün eksiltın,.re gireceklerin il~ 
inanç parası ve teklif mektupla· 
riyle 2490 sayıh kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgele · 
riyle ihale saatından bir saat e· 
vel komisyona varmaları. 

(2165) 1- 3534 

BİLl'r 
1 -lzmir Müs. Mv. K. gını1 

bağlr kıtalar için 66.100 kilo aa· 
de yağ kapah zarfla eksiltıneyo 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 eylül 93!> çur 
şamba günü saat 16,S da İzmirde 
kışhıda Müs. Mv Sa. At. Ko da 
yapılacaktır 

3 - Hepsine biçılen dcı 
51158 liradır. 

4 - İlk inanç parası 3827 h 
radır. 

5 - Şartnam Jerını almak ıs 
tiyenlcr yukarda adı ge1<en Ko. 
na her gün uğrav bilirler. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç para<ıı mektup veyı 
makbuılariyle 24QO sayılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte tekHI 
mektuplarını ilıale saatıııdıın bir 
saat evet lzmi•"<lc S:ı Al. Ko Of 

verm· leri (2234) t- ~"i84 

BlLtT 

1 - Yangın söndürme alet 
terine mahsus euanın pazarlık. 
la ek::tiltmeye konmuştur . 

2 - Hepsinın biçilen ederi 
SOOO ve ilk inanç parası 375 1i 
radır. 

3 - İhalesi 18.9.935 çarşam 
ba günü saat ondadır. 

4 - Sartnamesini ve örneği 
ni görmek istiyenlerin her gün 
eksiltmeye ~ireccklerin 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele. 
rindeki belgeleriyle M. M. Ve 
kaleti satınalrııa komisyonuncı 
varrnalarr (2229) 1- 3664 

B t L t T 

1 - Bir tanesine biçilen eder 
200 kuruş elan 25 bin tane şaplı 
koyun derisi hpalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur . 

2 - İhalesi 14 eyliıl 935 cu 
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 3750 li.. 
radır. 

4 - Şartnameler 2SO kuruşa 
M .M. V. Sa. Al. Ko.dan ahmr. 

5- Eksil tmcye girecekler 
ilk inanç parası mektup V(. ra 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 Uncü maddelerinde 
yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na verme1eri. (2270) 1- 36S4 ............................ 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
SU ABONELERİNE 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

• 

Havaların kurak gitmesinden doğan su darhğı do1ayısiyle l ey
lül 1935 den itibaren bUtUn şehir içinde sabah, saat altıdan on Uçe 
ve 17 den 22 ye kadar ~u verilecektir. (2418) 

t LAN 
1 - Yenişehirde olup aşağıda ada ve parsel numaratarlyle mik.. 

darları ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları yazdı 
altı arsa açık artırmaya çıkarılmış ise de istekli çıkmadığından oo 
gün müddetle uzatılmıştır. 

2 - Muvakkat 
Ada Parsel Muhammen B. teminatı 
No. No. Metresi Lira Lira -

1149 ı 680 2040 153 
1149 5 646 1933 146 
1149 6 646 1938 146 
1149 7 513 1539 116 

1 1149 13 555 1665 125 
1149 33 547 1641 124 

3 - .r>u arsaların şartnamesini okumak ve haritası üzerinde 
mevkilerini görmek ve daha ziyade tafsilat alma.k istiyenler her 
gün hesab işlet"i direktörlüğüne gelmelidirler • 

4 - İhale 9.9.93S pazartesi günU saat on beşte komisyon buzu.. 
runda yapdacaktır. İstekli olanlar ihale saatından evet teminatla • 
rını Belediye veznesine teslim ile mukabilinde alacaktan makbuz 
ilmilhaberini komisyon reisliğine verecek ve artırmaya iştirak ede.. 
cektir. (2368) 1 - 3775 

l LAN 
Ankara otobüs işleri 

törlüğünden: 
direık. lliğündedir. 

İhalesi 10. 9. 935 tarilıU saıı 
günü saat t0.30 da yapılacaktır. Otobüs biletleri için (50) a.. 

det çanta alınacaktır. Tahmin 
bedeli (200) liradır. 
Şartname ve mühürlü nilmu · 

nesi Ankara otobilsleri direktö -

İsteklilerin yüzde 7,5 ilk te.. 
minatlariyle otobüs işleri direk· 
törlüğüne gelmeleri. (2371) 

1 - 3772 

İSTANBUL, da 
Bulunan bir tecim evi resmi dairelerdeki işlerin taıkibı 

için Ankarada bir Bay ile irtibat tesis etmek istiyor. Bu gibi 
~ işlerde tecrübeli ve en birinci referansları olan Baylar teklif
~ !erini (M.N.) rumzu ile İstanbul 176 posta kutusu adresine 
~ g-önderme1eri. 1-3833 il 
~·'W'~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~' 

İnhisarlar umurr müdürlü~iinden: 
1 - 3.9.935 gününde pazarlığı yapılacagı ga7.ete1erle ıla ı 1 ı 

nan "22498'' lira bedeli keşifli Knıklareli yaprak tütün anb rı n1a. 
atı 16·9.93S günü saat 16 ya talik 

2 - 10.9.935 güniinde puarlığı yapılacağı ilan olunan '415\.17" 
lira bedeli keşifli Sıvas Baş Müdüriyeti binası inşaatı 17 .9 935 sa. 
at 16 ya talik. .,,.,. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu.lan yukarda yazılı in~aa
tın pazarlıkları hizalarında yazılı günlere talik olunmuştur. Talip 
olanların bedeli mukabilinde şartnamelerı almak için hergün ve 
zarftan vermek için de ·tayin olunan müddetincl,. K ' "'lta~tııki Alım 
satım komisyonuna mUraC"ıttları. (241~/'i1~7) · 1-3832 





3AYIFA S 

Ankara imar 
üd .. r öğünden: 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
mezarlık dııvan inşaatı olup keşif bede
li 67871 lira 50 kuruştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler 

şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umwnlyest 
D. Umumi şartname 
E. Keşif cedveli 
F. Proje 
İstiyenler bu evrakı 3 lira bedelle İmar 
Müdürlüğünden alabilirler. 
3. - İş pazarlıkla bir ay içinde yani 23 

Eylfil 935 pazartesi saat 18 ze kadar be
del layık görüldüğü takdirde talibine 
ihale edilecektir. İsteklilerin İmar Mü
dürlüğüne müracaatları. (2341) 1-3757 

Ankara Müzik ögretmen ol~ulu 
Direktörlüğünden: 

Bu yıl okulumuza seçim yoklaması iJe alınacak yeni talebelerin 
yazılma işlerine 2 eylül pazartesi günU başlanacak ve 10 eylül aalı 
akşamına kadar sürecektir. Se~im yoklamaları 20 eylUl cuma gUnün.. 
den 26 eylül perşembe gününe kadar yapılacaktır 

Okuta girme şartları şunlardır: 
1 - İlk okulu iyi derece ile bitirmiş olmak 
Z - Yaşı 12 den kliçük ve 14 den büyük olmamak 
3 - Okumasına engel bir hastalığı olmamak 
~ - Müziğe istidadı bulunmak 
İsteklilerin yukarda yazılı günlerde ilk okul şehadetnamesi, nu... 

fus kağıdı, aşı kağıdı, sıhat raporu ve 4 tane fotoğrafla okulumuza 
başvurmaları. (2398) 1-3814 

Nafıa beşinci daire 
Su İ§leri l\lüdürlüğü arttırma 

eksiltme ve ihale komisyonundan 
Keşif bedeli 15194 lira 73 kuruş olan Dikmen deresi ıslah ame

liyatı 10. 8. 935 den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuş ise ~ yevmi ihalede azanın noksanlığı dolayı
Biyle eksiltme kanununun 29 uncu maddesi mucibince komisyon te· 
fekkUl edememiş olmakla yenideıı 2.9.935 de eksi'ltmcye konmuştur. 

İhale 18.9.935 çarşamba gUnli saat 3 de Nafıa Beşinci daire su 
i§lerl mUdürlUğUnde icra edileceğinden isteklilerin ihale günll sa.. 
at ikiye kadar teminat ve tekliflerini müdüriyete vermeleri lazım. 
dır. Teminat akçesi 1139 lira 60 kuruştur. Teklifler.in 2490 numa· 
ralr kanunun tariflerine uygun olacaktır. (2358) 1- 3768 

Leyli ve nehari . 

BOGAZtÇt l-'tSELERI 
Eski FEYZİATİ lisesi 

BOGAZİÇİNDE: ARNAVUTKÖYO'NDE: Çifte Saraylarda 
. Kız ve erk.ekler için·ayrı bölüklerde kurulmuş. ana sınıfı, 
ılk kısmı, orta okut ~e lise sınıflarını havi ulusal bir mliesse· 
sedir. 

;. 

1 
~ 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyette tanınmış olan 
mektep kayıtlara ~lauırştır. Kayıt için hergUn saat ondan 
on altıya kadar mektep yönetimine baş vurulabilir. İstiyen-
lere mektep tarifnamesl gönderilir. Telefon: 36.210 ~ 

1-3601 ~1 

Artvin Hııdut taburu satın alma 
komi~vonundan · 

Artvin Garnizonu ihtiyacı için 125 bin kilo un 19.8.935 pazar. 
tesi günü saat onda yapıWı ihalede verilen fiat haddi layikinde gö. 
rülmediğinden 22.8.935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle yeni· 
den kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmasına karar verildi. 
ğinden eksiltme 6.9.935 te Cumartesi günU saat 14 de yapılacağın
dan taliplerin bu saate kadar teklif mektuplarını ve 1687 lira 50 
kuruşluk teminatlariyle ve ticaret odalarında musaddak hüviyetle· 
riyle şartnameyi görmek istiyenler Artvin ahm satım komisyonu-
na müracaatları. (2343) 1-3744 

Kuruluş U y A N 1 S Serveti fiinun 
1 8 9 1 "' yerine c;ıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevictir Senelik ahone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

İınar l\'lüd .. rlüğünden: 
Ticaret mekteı!>i altında Samanpazarı istasyon caddesine bir· 

~,en sanayi caddesiyle bu caddeyi Bahriye caddesine birleştiren 
<\c;ılması tekarrlir etmiştir. Bu yollara tesadüf eden ev ve 

"~t-erir planlar belediye, imar daireleriyle mahalline asıL 
·•qrın imar müdürlügüne müracaatları ilan olunur. 

(2366) 1-- 3774 

ULUS 2 EYLUL HlJ5 PAZ \RTE.51 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimento rı • Ş nin • • 
8 İNCİ KİLOMETREDEKl 

Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgalı 
torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

• 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFI: 
İstanbul MUhendia MeAdebinin re,,m\ tahlil 

raporuna göre: 

ile yaptınmz 

Terkibi 
Mukaveıneti 

Ateşte ı:ay.iat ' 0,42 % 
Harç t: 3 Si OZ ı0,70 ıt• 

Çekme Sıkm~ 

3f 1 2a ;-2s c 3 1 1 j 2s j 28 c 

20,0 123,4 28,S 
1

42,0 278 1330 j 420 [fü 

A.1z 03; 1,00 % 
FeZ 03:, 2,80 o/o 
Ca O : 65,5Z o/o 
Mg Ot 1,ZB % 
s 03': 2,17 % 
Tesbit edflemlyen: 0,11 % 

100,00 % 
B~~Ü;';1 büy~k işlerde müt~ahhidlerin kullan dıklan bu çimentonun mt:ıkavemet. tazyik ·e 

tasallubundeki evsafı fevkalade ve emsaline faik oldugu~ gibi fiatra da d s· · 
ı b 

.. ··k b" .. tl b. k ~ ucuz ur. ıpanş -
.er uyu ır sura eve ı..r ac saat içinde inşaat mahalline kadar teslim edilmek suretile 
mfaz olunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi Tel: 1060 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dllnyanın her tara· 
fmda takdir kazanmıı gil· 
zellik kremidir. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai· 
ma muhafaza eder. Balsa· 
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmUt ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşukları iza
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruh· 
nüvaı kokusu ile ayrıca 

töhret kazanmıştır. Balsa· 
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin latif taze· 
!iğini, cildinizin cazip ta· 
ravetlni ancak krem Balsa
min ile meydana ~ıkarabi
lirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanıtmış itriyat 
mağazaları ile büyUk ecza
nelerde bulunur. 

:.O.tıı.~•Aı..~ .................. .111ır. ... ~'"'P~·.1..111ıır.•~·~,. ~ __..._. ... ,...,. ... ._ .. ,.. .... _. .... _ .. _.__ .. _._, ~ 
~ 

~ l(iralık Daire ) 
~ ~ 
~ (İş bankası karşısın- ~~ 

da Vehbi Koç apartı- ~~ 
manında yazihane ve ~ 
ikamete elverişli kalo
rifer, havagazı ve sair 
tesisatı olan dört odalı 
bir daire kirahktır. Ma
ğazasına müracaat.) 

1-3835 

fmtiyaz sahibi ve Baş..'nu 1 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare ede n 
Vazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Demir ve malzemei inşaiye şirketi. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethanesi. 

Ankara Levazım Amirliği! 
Satmalma Komisyonu 

İlanları 

İLAN 
470 ton unun .kapalı zarfla 

eksiltmesi 14 eylül 935 cumarte· 
si günü saat 11 de Eskişehirde 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Unun tahmin bede. 
1i (61.1<l0) lira muvakkat temi. 
natr (4.305) liradır. Teminatlar 
ihaleden evet muhasebecilik 
veznesine veya diğer mal sandık 
larına yatrrıfarak makbuzlarla 
banka mektupları ve diğer beL 
gelerfo kanuna uygun olan tek· 
lif meıktuplarının ihale günU 
saat ona kadar komisyona veril
mesi mecburidir. Şartname her 
gün Eskişehirde komisyonda gö 
rUlebilir. Şartnamenin sureti 3 
lira 6 kuruş bedel mukabilinde 
alınabilir. (2360) 1-3766 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindeki 

kıta ve milesseselerin seneUk 
mahrukat ihtiyaçlarına sarfedil· 
mek üzere 2232 ton linyit kömli· 
ril kapalı zarf usuliyle mUnaka· 
saya konulmuştur. 

2 - Şartnameai Ankara leva· 
zmı amirliği satın alma komis
yonunda tatil günlerinden maa
da her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme 18 eylül 935 
tarihine müsadif çarşamba gUnil 
saat on birde Ankara levazım i.. 
mirliği satm alma kmnisyonun
da yapılacaıktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 2232 
ton Uny.it kömürünün beher to. 
nunun fiatı 11 lira ve mecmu tu.. 
tarı 24552 lira olup teminatı mu
vakkatesi 1841 lira 40 kuruştur. 

5 - isteklilerin mlinakasanın 
yapılacağı muayyen saatten en 
aşağı bir saat evel teminatı mu
vakkate makbuzu ite birlikte tek. 
lif mektuplarcnt Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonu
na vermeleri. (2395) 1-3828 

İLAN 
ı - İzmir müstahkem mevki 

kıtaatının 66100 kilo sade yağı 
ihtiyacı için kapalı zarf usulivle 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4 eylül 935 çar -
samba günü saat on altı buçukta 
lzmirde kışlada müstahkem mev
ki satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi 258 kuruş be-
del mukabilinde komisyondan 
alınabilir. 

1 - Sade yağının tahmin e . 

dilen tutarı em bir bin yilz elli 
sekiz liradır. · 

5 - Beher kilo sade yağı ıçin 
78 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkate ak
çesi 3827 lira 90 kuruştur. 

7 - İstekliler Ticaret Oda· 
smda kayıdh olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetin . 
dedirler. 

8 - Münakasaya iştirak ede
~ekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçü-?cU maddelerinde ve şartna
mesınde yazılı vesika ve temina· 
tı muvaıkkate makbuzlarını iha
le saatından en az bir saat evet 
komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. (2221) 1--3580 

İLAN 
1 - Kastamonuda bulunan 

kıtaatrn iaşesi için 190000 kilo 
un kapalı zarf olarak eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin edilen be· 
deli 28025 litadır. 

Eksiltmeye 9 eylül pazartesi 
günü saat on beşte Kastamonu
da askeri satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2101 lira 88 kuruştur. 

(2220) t- 3581 
İLAN 

Kırıkkale a:ıkeri sanat mektep. 
leri talebeıılnın Uç aylık ihtiyacı 
olan 22,000 kilo ektnelc 16 eylUl 
935 pazartesi günü saat 14 : 17 
de açık eksiltme suretiyle satrn 
alınacaktır. Taliplerin muham 
me~ bedeli olao ?.~00 liraya mu. 
kabıt temina~t eveliyesi olan 
165 lirayı Kırıkkale askeri fab
rikalar muhasebeciliğine yatr • 
tarak vaktinde mektep satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(2361) 1- 3765 

~ııtllflmllll!lllllllllffllllııaıntmıı1Hl111111111H!lllll ili hj§ 

1 Cebeci Hastanesi Operatörü 1 
1 Dr. TURGUT 1 
1 Hastalarım Adliye Sarayı a 
~ karşısında Hayati apartmanın· ~ 
1 da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
§! kabule başlamrştrr. a 
§Jtııaıııııııııımıu1111ııımı111i11111llamııa1111nıııııııaımıııııııııımıım~ 

Satılık hane eşyası 
Gidis dolayrsile belediye mü

zayede salonunda 2 eylül pazar· 
tesi, 3 eylül salı, 4 eylül çar-şanı.. 
ba günleri saat 17 de müzayede 
ile satılacağı ilan olunur. 

1-3804 

Yenişehirde Kiralık 
Paşalar tepesinde Havuzba

şına ve vekaletlere yakın dört o. 
dalı bahçe ve manzarah mükem
mel bir a{)artman. Paşalar tepesi 
bakkalrna veya Fevzi Çakmak 
sokak numara 7 ve müracaat. 

1- -3836 

,, 1760 
,, 1259 

<\ı;keri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisy-0no IJanlan 

İLAN 
1500 kilo sade yağ 

Tahmin edilen bedeli (1200) 
lira olan yukarda mikdarı vo 
cinsi yazılı yağ Askeri fabrika • 
lar umum müdürlüğü satm alma 
komisyonunca 17 eylül 935 ta • 
rihinde salt gllnll saat 15 de L 

çık eksiltme ile ihale edilecek .. 
tir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (90) il· 
ra ve 249-0 numaralı kanunun 1 
ve 3. maddelerindeki vesa.ikle 
mezkur gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (2376) 1-3790 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK HAKİMLtGtNDEN: 

Eski Ankara unatlar mekte
b.l muhasebecisi Cevat ve k.iym 
birader~ Ahmcde. 
Davacı Balanın Köseli köyün.. 

den Türkoğlu Ahmedin aleyhi· 
nlze ikame etttği 30 lira alacak 
davasında davacr iddiasını isbat. 
tan izharı aczederek alacağı olan 
30 lira hakkında yemin tekllf et. 
miş ve adresinizin malQm olma· 
masından dolayı yemin etmeni~ 
dair tebligat 4 temmuz 1935 ta
ıihli Ulus gazeteaile ilAnen ictı 
edilmiştir. Mahkemenin teklU 
ettiği veminf geUp ifa etmedi
ğinizden <'<'layı vakıayı kabul et 
miş ve yeminden kaçınmtf ad
dolunm~n·za karar verilmiştir. 
l\.rıcak bu kararın ke&bi katiyet 
.:tınesi için 1.isuliln 337 inci mad· 
dPsi mucfo:nce eğer yemin ede
ce-kseniz tarihi tebellüğUnüz4en 
itibaren 8 ~iln içinde tahriren 
Ankan hiı •nci sulh hukuk mah.. 
kemesine mUracaat etmeniz aksi 
halde vakıaları kabul ve yemin
dc n kaçrntl"rş addolunaca~ınıza 
dair olan k:ırann katiteşeceği ih.. 
bar makamına geçmeık Uzere ZO 
gUn müddetle ilanen te1:>1iğ ve 
mahkeırıe günii 19.9.935 saat 9.5 
da olduğu ihbar olunur. 

1-3805 

Doktor 
Ali l\laruf Ünver 
DERİ, FfRENGİ VE BELSO
ôUKLU ÖU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al· 
tmtaş sokak No. 17. Hastaların' 

hergUn 9-13 ve 15-20ye kada.r 
k::lbu1 edeı 

1 SİNEMALAR 1 
f BU GECE 

lrene de Zilahy tarafından 
temsil edilen 

] YENi BUGUN BUGECE 
1 KULÜP] 

~ N ÇILGIN GECESi 

A imanca sözli• 

ŞEYTAN MASKELİ KADlN 

Eğlenceli • Atki bir eser 


